
FÖRBEREDELSEDAGARNA 2022 

Ett par veckor har passerat sen teamhelgen och 

förberedelsedagarna närmar sig med stormsteg! 

Under teamhelgen var fokus att skapa en 

trygghet i arbetsgruppen. Under 

förberedelsedagarna fortsätter vi såklart att 

jobba på tryggheten i gruppen, men fokus ligger 

mer på att skapa trygghet med verksamheten och 

lär sig hitta ordentligt på kollogården. Allt för att 

vi tillsammans ska kunna skapa en grym 

kollosommar för våra deltagare!  

VÄLKOMNA TILL FÖRBEREDELSEDAGARNA, 6-10 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lära känna gården 

Samling! 

Måndagen den 6:e juni samlas vi klockan 

07.30 vid Klarabergsviadukten precis som 

vid Teamhelgen (se bild på sista sidan). Ett 

tips är att vara utvilad och ha ätit en 

ordentlig frukost innan avfärden. Det är 

viktigt att du kommer i tid till samlingen. 

Bussen kommer inte vänta om någon är 

sen. 

 

 
Målsättning med förberedelsedagarna: 

• Bli trygg med verksamheten och rutiner 

• Lära känna gården 

• Fortsätta utveckla relationerna i den egna 

arbetsgruppen 

• Arbeta med organisation och struktur  



 

 

 

 

 

Innehåll på förberedelsedagarna 

Vi kommer gå igenom massa olika saker under 

förberedelsedagarna, några av sakerna är:  

Livräddning, konflikthantering, gränssättning, 

periodsstruktur, scheman, orosanmälningar, 

brandövning, rundvandring, rollen som 

boendefadder, en dag på kollo, feedback och mycket, 

mycket mer!  

Personliga presentationer 

Under teamhelgen fick ni göra era självpresentationer 
för ledarna, nu under förberedelsedagarna kommer ni 
få möjlighet att göra presentationerna igen. Nu är det 
viktigt att den anpassad för deltagarna.  Använd tiden 
fram till förberedelsedagarna för att förbättra 
presentationen utifrån den feedback som ni fick 
under Teamhelgen.  

 

 
Handboken 

Ni alla har fått varsin handbok, antingen via post 

eller i samband med teamhelgen. Den ska du ta med 

till förberedelsedagarna. Ju mer inläst du är, desto 

mer kommer vi få ut av förberedelsedagarna 

tillsammans. Tänk på att göra anteckningar om det 

är någonting du vill diskutera under dessa dagar då 

vi kommer gå igenom mycket av det som står i 

kollohandboken. Om du saknar en handbok, 

kontakta din föreståndare. 

Personliga utrustningen 

Efter teamhelgen hoppas vi att du har reflekterat 

över vad som var bra i din personliga utrustning och 

vad du behöver införskaffa för att kunna göra ett bra 

jobb som kolloledare. Tänk på att vara ute i god tid 

med detta och använd gärna utrustningslistan (se 

bifogade dokumentet utrustningslistan). Om du 

behöver hjälp och tips kring utrustningen eller kläder 

kan du fråga en gammal kolloledare eller din 

föreståndare. Under sommaren får du låna 

arbetskläder i form av t-shirt och hoodie.  

Föreståndarsamtal 

Innan förberedelsedagarna ska det ske ett 

telefonsamtal med din föreståndare. Boka in en tid, 

samtalet ska ske i god tid innan dessa dagar. 

 

Övrigt 

Om du har frågor eller funderingar gällande helgen eller någonting annat, tveka inte att höra av 

dig till oss. För mer information om kollogårdarna, besök gärna www.kollosommar.se. För mer 

bilder och kollopepp, kolla gärna på vår instagram @kollosommar.  

http://www.kollosommar.se


Sammanfattning! 

• Bekräfta att du har tagit del av denna information genom att maila tillbaka en bekräftelse till din 

föreståndare 

• Tänk på presentationen av dig själv (Den ska skapa trygghet, väcka nyfikenhet och vara anpassad 

till åldersgrupperna du ska arbeta med) 

• Titta på utrustningslistan! Inventera ditt material du har i god tid innan förberedelsedagarna så du 

hinner införskaffa det som saknas 

• Läs igenom och gör anteckningar i handboken 

• Helgen börjar på Klarabergsviadukten, samling måndagen den 6:e juni kl. 07.30 och det hela  

avslutas fredagen den 10:e juni kl 21.00 vid Klarabergsviadukten (om du inte ska jobba period 1)  

• Det är otroligt viktigt att du är i tid! 

KLARABERGSVIADUKTEN 

• Samling sker utanför pressbyrån, vid ringen på kartan. 

Med hopp om grymma dagar tillsammans! 

Agge, Daniel, Håkan och Joel 


